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Vellykket Equitour også i
2018 - se side 4

Sommerfest med halfest
og gadeturnering 23. 24.
og 25. august - side 2 og 7

50 års jubilar fra Ringdrosselvej!

International Art Festival
på Grindstedvej 35 - se
side 3

-

Birthe Ringgaard Pedersen har deltaget i og gennemført Hærvejsmarchen alle de
år, den har været afholdt. Hun startede i 1968/69 og har slidt mange gode sko
op. Her poserer Birthe med sin maskot, Charley. Derhjemme har hun også sin
mand, Charley - men han har kun gået marchen 21 gange. Læs mere på side 22.
n

på tlf. 20 18 40 20 eller

Læs om nyt fra kirke og sognegaard side
9-16 midt i bladet

Generationsskifte i
Kinnerup Hesteartikler se side s. 20 og 21

Udgivet af Borgerforeningen og Menighedsrådet
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Hammer Nyt

KOM TIL SOMMERFEST 23. 24. og 25. august!

Festen er arrangeret af byernes klubber og foreninger - det betyder fællesskab,
god mad, fest og underholdning.
Torsdag den 23.8.
Hygge på pladsen og cykelløb for børn
Syng sammen og Hammer live musik fra kl. 19.00 med afslappet stemning,
masser af fællessang – gratis entré.
Gadeturneringen: holdene underholder (max. 5 min. hver i pausen 20.00). Øl,
vin, vand og kaffe sælges fra baren.
Fredag den 24.8.
Masser af leg m. hoppepuder, fodbold, floorball etc.
Lille Fifaturnering for børn fra kl. 15.00 i kantinen
Fællesspisning på teltpladsen kl. 17.30-18.30 - billetter købes
onsdag eller torsdag på teltpladsen eller reserveres på
faaborg7@stofanet.dk
Betaling af reserverede madbilletter senest kl. 17.00
på selve dagen. Gode priser!
BANKO! Kl. 19.00 afsluttes fredagens arrangementer med
årets store bankospil i hallen med flotte gevinster fra lokale sponsorer.
For alle - både ung og gammel kan deltage. Der
sælges vin, flaskeøl, vand, kaffe, te og kage undervejs.
Lørdag 25.8.
Kl. 09.00 Fælles kaffebord med gratis rundstykker og kaffe og sjov.
Kl. 09.30 Aktiviteterne på pladsen starter:
Loppemarked – kom og se boderne og standene!
Der vil være salg af amerikansk lotteri med udtrækning af
præmier. Hele dagen vil der være gadeturnering, fodboldkampe,
FDF-karrussel, hoppepude, pandekagebagning, med meget mere!
12.00-13.00• U10 pigestævne fodbold 10-12, U10 drengestævne
Kl. 14.30 præmieoverrækkelse til gadeturnering
Kl. 15.00 Lokalopgør i serie 4 - GIF mod Vestbjerg!
Øl, vin og vand, slush-ice, popcorn, grillpølser m.m. sælges fra boderne.
OBS Gadeturnering: discipliner se side 7
OBS

18.00 Aftenfest (18+) se mere side 7
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ART FESTIVAL - Galleri Hammer er blevet internationalt
Henning Bitsch har udvidet galleriet med en Airbnb-sektion, hvor folk udefra kan overnatte
og hygge sig med kunstnerne undervejs – de bor nemlig i galleriets Art Camp, som består af
mobile homes, indkøbt af Henning Bitsch, og stillet til rådighed for unge internationale
kunstnere.
Alle vognene er bemalet af de gæstende kunstnere, og også Airbnb-bygningen er flot
udsmykket. Desuden kan gæster gå en tur i den tilhørende skov, som er smykket med
diverse skulpturer.
Under Art Festival fra 30.7. til 12.8. havde besøgende mulighed for at tale med de
arbejdende kunstnere undervejs i processen, og indenfor i galleriet var der kulinariske
værker at teste.
Ved åbningen den 30.7. var der præsentation af den norske maler Tone Larsens værker, og
der var musik med Tones norske venner. Lasse Frimand Jensen fra Aalborg byråd holdt
åbningstalen, og derefter var der buffet og fine norske specialøl.
Ny Gallery Manager
Som et led i galleriets internationalisering har Henning Bitsch lavet
en et-årig aftale med Lia Klappenbach fra Argentina, som er ved at
færdiggøre sin universitetsgrad i gallery management. Lia tager sig
af PR, events og kunstnerkontakt med meget mere og samler
erfaringer inden hun skal tilbage til Buenos Aires.

Fra åbningen den 30.7. Lasse Frimand nyder et glas

Migranter - af Henning Bitsch

Værker og priser studeres

Hector (Belgien), Henning og Lia foran Airbnb

Læs mere på www.hammernyt.dk
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FLOT EQUITOUR 2018
Reportage fra årets event

Der varmes godt
op inden
konkurrencerne

Nye biler, veteranbiler, specialbiler
præsenteredes flot

Equitour er så
internationalt et
stævne som det
næsten kan blive.

Noget for drenge i alle aldre!

Andreas og Marianne kom rundt over det hele!

Dressage - indbegrebet af elegance

Flotte spring af dygtige ekvipager

3966
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På pynten
Jeg læner mig frem over klitter og sand
små hidsige korn på min kind
betragter den vildskab, som vokser i vand
på revlen i Nordsøens vind.
Det koger derude, når kræfterne slås,
når havet tager livtag med landet
og flytter på kysten og alt der kan nås
når klinterne kværnes af vandet.
Kom an, kære buldrende bølger og blæst
med kræfter, som intet kan tæmme;
som byder til dans i en kærkommen fest
med skønhedens brus i sin bræmme.

- et sommerdigt af Ole Faaborg

..................................................................................................................................................................................................

Fest ved Gadekæret i Grindsted
Gratis musikoplevelse Lørdag den 8. september 2018 fra kl. 13.00 – 16.00
Kulturudvalget afvikler også i år 2 koncerter og den første afholdes ved
gadekæret i Grindsted.
Der bliver opstillet et stort telt – dette blot for en sikkerheds skyld – for vejret
skulle blive smukt denne dag.
I år har vi ikke sparet, da der skulle købes musik – for vi får et stort 5 mands
orkester til at spille for os:

THE RAGGEDY ANNS

som spiller glad musik for folk i alle aldre.
De har spillet på mange af de store scener – så kom og oplev dem hvor du bor - og
så er det gratis!
Drikkevarer købes på festpladsen.
Program:
Spis din medbragte med ved gadekæret eller i teltet fra kl. 13.00
The Raggedy Anns spiller fra kl. 14.00 - 16.00.
==================================================================================================

Svampetur i Hammer Bakker
Søndag, 23. september 2018 kl. 13.00 – 15.00
Mødested:
P-pladsen ved Brødland, Gennem bakkerne
Turledere:
Svend Erik Mikkelsen og Ole Faaborg Husk
praktisk tøj og fodtøj, en kurv, en kniv og en børste.
Bæreposer duer ikke!
Projekt Hammer Bakker afvikler som traditionen byder en svampetur i september måned hvor vi går en tur i de
dejlige Hammer Bakker, stopper op når vi finder de forskellige svampe og udstiller til sidst.
Deltagelse er gratis.

Hammer Nyt
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SOMMERPARTY i HALLEN!
Sommerfestdagene afsluttes med et brag af en fest i
hallen fra kl. 18.00 til sidste mand går.
Menuen er fra populære Gæstgivergaarden i Gandrup:
Kæmpe, saftige benskinker m. svær
2 slags kartofler
2 slags salat
Drikkevarer til populære priser
Musik: DJ Music Night Project - musik for alle!
Billetter inden 20.august:
Kr. 160,00 for voksne (giver 100 kr rabat hos Sportigan
Hjallerup) - kr. 60 uden spisning.
OBS: Efter den. 20.8 stiger prisen til hhv. 200 og 80
kroner.
Billetter til festen købes senest 20.8 hos:
Hårsmedjen v/Lena Christiansen, eller Sudergaards
Auto, eller DanOleCom Grindstedvej 7
eller på NemTilmeld.

VEL MØDT TIL HALFEST!
.............................................................................................................................................................................................

Invitation til gadeturnering
Husk tilmelding senest den 17. august!
Ingen sommerfest uden en underholdende gadeturnering!
Saml dit hold og prøv kræfter med:
Torsdag - Fri underholdning - 20.00 i kantinen
Fredag - Battle - 16.00 på stadionpladsen
Fredag - Fifa - 17.30 i kantinen
Lørdag - Volleyball - 10.30 på stadionpladsen
Lørdag - Floorball - 12.30 - på stadionpladsen
Lørdag - kagekonkurrence - 14.00 på stadionpladsen

GADETURNERING
Husk tilmelding
senest
den 17. august!

Præmieoverrækkelse af æresplaketten til jeres vejskilt sker
lørdag ca. kl. 14.30.
Et hold skal tilmeldes til Mikkel Faaborg og bestå af minimum 5
deltagere, men gerne mange flere i forskellige opstillinger.
Regelsæt bliver tilsendt og kan findes på Facebook
begivenheden.
Mikkelfaaborg@hotmail.com
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DanOleCom

Tekst og sprogservice

Autoriseret translatør
Brochurer, tekstforfatter
Redigering og layout
'Hammerglimt' digte fra bakkerne
98286400 Faaborgole@gmail.com

Nordjyllands Portmontage ApS

Espelunden 3A

9310 Vodskov CVR. 35230246
E-mail: info@nordport.dk

Tømrermester Morten Thomsen APS

Nordjyllands Portmontage er
specialist i montering og
service af porte, døre og el
betjeninger.
Telefon: 40 70 80 10

Læs mere på www.hammernyt.dk

Hammer Nyt

2424
�HammerNyt
����������
�HammerNyt
����
����������
LANDSBYKLYNGEN: UDVIKLINGSPLANEN ER PÅ VEJ

Annoncer
Annoncer
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For tiden arbejder flere tematiske arbejdsgrupper i fase 4 frem mod en bedre udviklet
Gaven
til alle
medmed
tilknytning
til –
Gaven
til alle
tilknytning
Landsbyklynge. Udviklingsplanen udkommer i efteråret 2018.

til –
ellereller
interesse
for Grindsted,
interesse
for Grindsted,
Anders Kjærsgaard
Interaktiv kommunikation
Halsvej 91, 9310 Vodskov .......... 98 29 21 32
Uggerhalne
og Omegn:
Uggerhalne
og Omegn:
Gruppen ønsker en levende hjemmeside mede aktuelle nyheder og perspektivrigt
baggrundsmateriale,
koblet
AK Portmontage

Biltelefoner .............................................. 30 98 45 32

sammen med facebooksider for alle byerne samt30en99central
09 32 Facebookgruppe, samt Instagram
med aktuelle billeder fra bakkerne, naturen og livet i byerne.
Der arbejdes med udvikling og organisering af interaktiv og levende kommunikation mellem borgere,
institutioner, erhverv og foreninger i klyngen. Kommunikationen vil foregå gennem stormøder, sociale medier
som Facebook og Instagram, koblet til en levende og interaktiv hjemmeside.

DVD’en
DVD’en

A PORTMONTAGE GRINDSTED
––
GRINDSTED
K
Dengang og Sidenhen
SALG OG SERVICE

Tårnet i Hammer Bakker
Tårnet er klyngens ikon og center for ture og oplevelser i Bakkerne. Gruppen arbejder med ideen om at etablere
Reparationer af alle former
et center for formidling og oplevelser i tårnet, hvorfra besøgende kan nyde en super udsigt over området og
for porte i aluminium og stål,
Limfjorden. Vi har afdækket
ideerogogfoldeporte
visioner for spændende aktiviteter omkring tårnet – rappelling, astronomi,
hejse-, skyderasteplads og meget andet. Det tidligere vandtårn har en højde på 24,3 meter og er bygget på et af de højeste
steder i Bakkerne.

Dengang og Sidenhen

kan bestilles ved at sende en
kan bestilles ved at sende en
email til Rikke Pedersen:
email til Rikke Pedersen:
Salg og service på portautomatik
rix_nice@hotmail.com
Hammergode råvarer
rix_nice@hotmail.com
Der arbejdes med råvaremarkeder på skift mellem byerne, etablering
af 7 åbne
frugthaver
på lånt
eller
ringe
på tlf.
29offentlig
29 61 44
grund, en sanse- og oplevelseshave, smagen af Hammer Bakker, og anden
forretningsudvikling.
Der er29
allerede
eller
ringe
på
tlf.
Pris: 100,- kr. 29 61 44
nedsat havegrupper i alle byerne, og skitser til de åbne haver er under udarbejdelse.
Pris: 100,- kr.
Hammer Bakker ringen
DVD’en er et historisk billedshow med et
Gruppen ønsker at formidle interessante mål for cykelturister og klyngens
egne borgere
- i og ved foden
af
er et historisk
billedshow
med et
stortDVD’en
antal
billeder
taget af Cecilie
Nielsen
Hammer Bakker. Vi vil fastlægge forløbet af en rute for cykelturister i Hammer Bakker, der skal fungere som en
taget
afiCecilie
Nielsen
og stort
andreantal
Grindsted
borgere
tiden fra
sløjfe på den nationale cykelrute nr. 3 Hærvejsruten, og se på, hvilke
faciliteter,
derbilleder
skal indrettes
på cykelruterne
Sker
der
noget
nyt
og spændende
i for
Grindsted/
1950
ogandre
fremefter.
og
Grindsted
borgere
i tiden fra
inde i og ved foden af Hammer Bakker. Gruppen vil sikre bedre markedsføring
af eksisterende
muligheder
kollektiv trafik mellem klyngens byer, bedre kendskab og markedsføring
i klyngen
af eksisterende
Uggerhalne,
som
også
interessere andre
?
Sker
der
nytkan
og spændende
i Grindsted/
1950
ognoget
fremefter.
samkørselsordninger samt bedre markedsføring af de nye cykelmuligheder
overfor
såvel
turister
som
klyngens
Billederne
ledsages
afspændende
Astrid
Edbergandre ?
Uggerhalne,
som
kan
interessere
Har du en særlig
sjov også
eller
hobby
egne borgere.
Jensens
levende
fortælling
om
de
borgere
Billederne
ledsages
af
Astrid
Edberg
– eller
dusjov
nogen,
der
har?
Har
du kender
en særlig
eller
spændende
hobby
somJensens
boedeVi
og kender
havde
deres
virke
i
skriver
gerne
omnogen,
det ! om
Natur og bevægelse
levende
fortælling
de borgere
– eller
du
der har?
Vi vil undersøge de nuværende muligheder for motion i naturen Grindsted
tæt som
ved
samt
hvilke
ogtil
Omegn.
Send
enbyerne,
mail
hammernyt@hammernyt.dk
boede
og klogere
havde
deres
virke i
Viblive
skriver
gernepåom
det nye
!
aktiviteter områdets brugere ønsker sig. Ved at involvere skolerne og idrætsforeninger i byerne omkring Hammer
Grindsted
ogtil
Omegn.
eller
påhammernyt@hammernyt.dk
tlf.
98 28vil63således
33
Send
en
Bakker i dette projekt, tror vi, at der kan skabes ny interesse for at
dyrke
motion
iring
naturen.
Projektet
Redigering
ogmail
teknik:
Rikke
Pedersen
give skolerne og idrætsforeningerne nye muligheder for at bruge området. Gruppen
foretage
planlægning
ellervilring
på tlf.
98 28 63 33
Redigering
og
teknik:
Rikke
Pedersen
vedrørende udendørs fitness i kanten af skoven.

Check GIF's nye
Check GIF's nye
hjemmeside:
hjemmeside:
www.grindsted-if.dk
www.grindsted-if.dk

��������������

Eventgruppen
Arbejder med fælles kalender, borgernes udveksling af nyheder, følelse af fællesskab og klyngens image.

���������������

Ture og oplevelser
Uggerhalnevej
17, Grindsted,
Gruppen vil udarbejde
en grafisk/online
brochure med ideer til, hvordan man kommer til Hammer Bakker,
9828
6028 opholdet i bakkerne bliver en succes. Særlige historiske
hvordan man finder de godetelefon
oplevelser,
og hvordan
vandreruter, nye traktørsteder og badesteder og udsigtspunkter kan indgå. Guideservice organiseres og ture
med fageksperter
tilrettelægges.
Ombetrækning
af moderne/antikke møbler

Håndværksmæssig kvalitet

Social sammenhængskraft
fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof
Borgerne vurderer, at haller og klubhuse er den type
mødesteder,
har størst potentiale
Egnedermodeller
sælgestil at styrke
fællesskabet på tværs af klyngen. Et øget samarbejde
Uforbindende tilbud gives
omkring idræts- og sportsarrangementer skabes ved at
invitere de potentielle nye frivillige til dialog om
konkretisering af de idéer, der er fælles interesse om på
tværs af byerne. Gruppen vil blive bemandet med
repræsentanter fra foreninger med stor berøringsflade til
indbyggerne i området, for eksempel idrætsforeningerne,
�����������������������������
skoler og ungdomsorganisationerne, borgerforeningerne
Læs mere på www.hammernyt.dk
og tilsvarende.

�����������������������������

Læs mere på www.hammernyt.dk
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fokus på vore unge:

JAKOB POSSELT

I serien om byernes unge fortæller vi denne gang om Jakob Posselt, 26 år, som er
opvokset i Grindsted, har gået på Grindsted Skole og senere Vodskov Skole og
derefter på Handelsgymnasium i Aalborg (Turøgade).
Jakob spillede fodbold i GSK sammen med blandt andet Anders og Mads Kalør,
Mikkel Faaborg, Mathias Varga og Patrick Larsen. Jakob og Patrick kom senere til,
bl.a. sammen med Ann Bach Sørensen, at sende GSK Badminton fra serie 5 op i
serie 2.

Jakob Posselt: Biblioteket på Cornell University er
Efter at være blevet student i 2011 fik Jakob arbejde i Tyskland, hvor han arbejdede i lidt større end det, han brugte på Grindsted skole.
Jakob er nu hjemme igen men der var rigeligt
et år hos forsikringsselskabet Allianz i München. Herefter aftjente Jakob sin
læsestof i det flotte og veludstyrede bibliotek på
værnepligt i Den Kongelige Livgarde sammen med barn- og ungdomskammeraten
Cornell.

Nicklas Vollmer Jeppesen fra Grindsted.

I dag læser Jakob nationaløkonomi (stud. polit) på Københavns Universitet(KU), hvor
han startede i 2013. I slutningen af Bachelor-uddannelsen talte han med en af
professorerne, Hans Jørgen Witta Jakobsen om mulighederne for at læse det første
år af kandidaten (som er på samlet 2 år)på et engelsk universitet.
Witta Jakobsen (tidligere overvismand) rådede Jakob til i stedet at forsøge at komme
på det amerikanske universitet, Cornell. Jakob sendte en ansøgning i foråret 2017,
kom til samtale med et ”ansættelsesudvalg”, hvor formanden er en danskJakob slap sammen med en studiekammerat fra
amerikaner ved navn Flemming Heilmann. Jakob slap sammen med en studieKU, Anders, igennem nåleøjet og blev indstillet
kammerat fra KU, Anders, igennem nåleøjet, blev indstillet af KU og senere godkendt af KU og senere godkendt af Cornell University
af Cornell.
Forhistorien er, at Fl. Heilmann i 1997 sammen med sin hustru Judy oprettede et
legat og adgang for én eller to dygtige økonomistuderende fra KU til at studere et år
på Cornell University. Der forestod nu en større opgave, nemlig at skaffe midler til
opholdet.
Gebyret for at studere på Cornell var på $25.000, hertil kom et beløb på omkring
$20.000 til rejse, bolig og leveomkostninger. Anders fik Judy og Flemming Heilmann
legatet på $22.000, Jakob fik bl.a. 150.000 kr. fra Danmark-Amerika Fondet, som i
realiteten blev betalt af Danske Bank; i alt fik han skrabet $45.000 sammen, så
finansieringen var på plads.
I august 2017 kunne Jakob og hans studiekammerat begynde 1 års økonomistudier
på Cornell University, der ligger i byen Itacha i den nordlige del af staten New York.
Her læser Jakob en række finansierings- og økonomifag.

En ægte og imponerende amerikansk
campus!

Heldigvis er der også tid til at se og opleve noget af Amerika. Jakob, Anders og 3
studiekammerater fra KU har planlagt en roadtrip tværs over det amerikanske
kontinent, fra Washington DC til San Francisco. Herefter vender Jakob tilbage til
København for i 2018 – 2019 at færdiggøre sine økonomistudier.
Ved et sammentræf blev det opdaget, at Jakob ikke er den første Grindstedbo, der
har været på Cornell. Jakobs mor fortalte om hans studieår på Cornell til en
gymnastikveninde, Esther Jensen, Grindsted, der spontant udbrød: ”Det var ligodt
sørens, der har min søn Peter været professor, det er et top-universitet, én af de
amerikanske Ivy League-universiteter.” Altså, to Grindsted-drenge har været på
Cornell – den ene som underviser, den anden studerende – det er da lidt specielt.
Men der er mere, for da Jakobs far fortalte Hans Stochholm, Uggerhalne om Jakob,
Cornell og mæcenen Flemming Heilmann udbrød Hans ”det er sku min halvfætter, vi
har leget sammen som børn på Flemmings farfars gård ved Ejer Bavnehøj!”
Tja, verden er altså slet ikke så stor: Grindsted, Amerika, Uggerhalne.

Cornell University er et privat universitet i
Ithaca, New York, USA.
Universitetet, der blev grundlagt i 1865 af Ezra
Cornell og Andrew Dickson White, har såkaldt
land grant-status og er medlem af Ivy League. I
2006 havde universitetet 19.639 studerende,
hvoraf omkring en femtedel er udenlandske
studerende. I 2001 etablererede universitetet
en medicinuddannelse i Qatar.

Har du også en god historie om unge fra Grindsted og Uggerhalne? Så ring til redaktionen!
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Generationsskifte på vej i Kinnerup
Kinnerup Hesteartikler er kendt viden om for sit store udvalg i hesteartikler, både til trav og til andre former for
hestesport. Nu har familien bag firmaet besluttet, at Prebens datter Anne-Marie K. Sørensen overtager butikken med
hesteartikler pr. 11. august.
Anne-Marie bor i Hjallerup sammen med tømrermester Anders K Andersen, og der er en familieforøgelse på vej, så
det er godt, at hun har gode medarbejdere omkring sig. Der bliver et ’Generationsudsalg’ den 11. august, og det store
kendte udsalg holdes den 22. september. Anne-Marie er født og opvokset i Kinnerup og hun planlægger at lave nyt
design af butikken samt afholde events med eksperter inden for hestens røgt og pleje.
Farmand Preben får lov at beholde salg af travartikler på væddeløbsbanerne, som han kobler med salg af det fine
opdræt efter de franske blodlinjer, som er blevet en vellykket forretning for ham.
Historien bag Kinnerup Travdiscount og Hesteartikler
I året 1961 købte Kamma og Knud Sørensen et jordstykke i den lille by Kinnerup ved Vodskov, hvor der intet var
bygget endnu. De gik i gang med at bygge hus til at have fasaner i. De boede selv i den ene ende og fasanerne havde
den anden. Efter et godt stykke tid opførte de et stuehus til familien, som bestod af Kamma og Knud og de 4 børn
Preben, Frank, Arne og Margit. Knud arbejdede stenhårdt som maler i Aalborg, ca. 15 km. fra landstedet i Kinnerup.
Kamma gik hjemme ved de 4 børn og knoklede med fasanerne.
Som tiden gik, viste det sig, at arbejdet med fasanerne var for besværligt i forhold til indtjeningen. Fasanhuset blev
lavet om til bilværksted. Knud sluttede arbejdet i Aalborg og begyndte at arbejde med biler i Kinnerup i stedet for. Han
åbnede Kinnerups Autolakering i året 1967 og det blev en kæmpe succes. På det tidspunkt var der ikke mange
autolakerere i Danmark.
Familien Sørensen havde dengang også travheste, som var familiens store hobby. De deltog i travløb i Aalborg, Skive
og Billund. På samme tidspunkt begyndte Preben og Frank Sørensen at blive aktive i travsporten. De havde hele deres
barndom været med familien til trav og i 1974 henholdsvis i 1977 begyndte de selv at køre travhestene.
Til daglig arbejdede Frank på Aalborg havn, mens al fritiden gik med pasning af travhestene. Preben arbejdede
sammen med sin far på malerværkstedet og om aftenen var han på travbanerne. Det gik rigtig godt i dansk travsport
for de to Kinnerup brødre.
(fortsættes på næste side)

Aktiv både inde og ude!

Anne-Marie med sit gode personale
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Starten på Travdiscount
Firmaet blev etableret i det hyggelige bindingsværkshus bag
Preben´s hus. De anskaffede sig en lille campingvogn, som
blev indrettet med hylder og fyldt op med trav udstyr.
Preben og Frank kørte om mandagen til Skive, tirsdag til
Aalborg og torsdag til Billund. Den lille campingvogn blev
hurtigt for lille og der blev købt en større model. På kort tid
blev lageret i bindingsværkshuset også for småt.
Preben og Frank blev enige om at lukke Kinnerup
Autolakering og ombyggede malerværkstedet til lager.
I 2005 blev Preben og Frank agenter for markedsføring og
inseminering af franske hingste, som ejedes af J. P. Dubois i
Frankrig. Der blev bygget en ny stald til følhopper med plads
til 24 heste med tilknyttet plads til dyrlæge til inseminering af
hopper på frostsæd.
Travdiscount voksede støt og roligt. I 2007 blev Prebens
datter, Anne-Marie ansat i firmaet. Hun har fra barnsben
været med i travsporten og hjulpet med pasning af familiens
heste og har pakket varer til forsendelse samt hjulpet i
butikkerne.
I Anne-Maries nye koncept vil der blive etableret et nyt og
flot ’hestens supermarked’ med mere personlig betjening.
Samtidig vil hun opdatere Kinnerup Heste-Artiklers webshop,
så service og priser bliver yderst konkurrencedygtige.
________________________________________________________________________________________________________

BORGERFORENINGENS SANKT HANS ved gadekæret
Der var tørke! Så bål i Dalen som vi plejede var udelukket, men kommunen gav os lov til at lave midlertidig bålplads i
anlægget ved gadekæret. Der kunne trækkes strøm og vand inde fra formandens hus, og der blev serveret kolde Thy
økologiske fadøl. Vi havde fællessange med støtte fra en guitar og to hekse, og konkurrencen om bedste heks blev
vundet af Oscar. Daniel Høgagaard holdt en god og inspirerende tale inden bålet blev tændt, og aftenen sluttede med
skumfiduser over gløderne.
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En sej og udholdende Grindstedbo

runder de 50 hærvejsmarcher

Birthe Ringgaard Pedersen fra Vodskov i Nordjylland er en
speciel jubilar. Hun gik sin halvtredsindstyvende hærvejsmarch 20 kilometer både lørdag og søndag 23. og 24. juni - sammen
med sin mand Charley, som ikke har gået Hærvejsmarchen nær
så mange som hende (kun 21 gange).
Hun er tydeligt stolt af sin jubilæumsmedalje, som føjer sig til
den omfattende samling, hun kunne fremvise på sit tøj ved
receptionen for jubilarerne på Viborg Rådhus lørdag
eftermiddag, hvor bl.a. Ulrik Wilbek deltog.
Op mod 10.000 deltagere fra mere end 25 lande var kommet til
Viborg for at deltage i den traditionsrige vandring i de
naturskønne omgivelser i byens omegn. Som protektor for
Hærvejsmarchen var det Prins Joachim, der her i jubilæumsåret
stod for den officielle åbning fredag den 22. juni.
Ved åbningen den 22. juni var der stort optog gennem Viborg fra
Paradepladsen ved den tidligere kaserne til Domkirkepladsen
midt i byen, hvor der var underholdning og musik med
multikunstneren Sigurd Barrett på skift med Prinsens Musikkorps
indtil Prins Joachim holdt den officielle åbningstale.

Her er Birthe fra 25-års
jubilæet - hun holder sig
godt, det er sundt at
vandre! Birthe har
vandret siden hun var 17.
På et tidspunkt var der en
charmerende sømand,
som ville vandre ved
hendes side - det fik han
så lov til!

Diplom for 50 års indsats og den fornemme 50-års
medalje. Birthe har i øvrigt også i år modtaget diplom
fra Forsvarskommandoen for 50 års tro tjeneste i
Flyverhjemmeværnet.

Blandt de øvrige talere på Domkirkepladsen er præsidenten for
den internationale vandrerorganisation IML, Marc Muller,
Luxembourg og præsident for Hærvejsmarchen, Viborgs
borgmester Ulrik Wilbek samt Hærvejsmarchens formand Frank
Mikkelsen.
Alle Hærvejsmarchens ruter har start og mål på Paradepladsen,
hvor vandrere, pårørende og tilskuere mødes for sammen at
opleve stemningen, musikken og de mange aktiviteter. Der var
både en børnerute, en karnevalsrute, en pilgrimsrute og
traditionelle ruter på 20, 30, 40 og 45 kilometer i noget af
Danmarks smukkeste natur.
Alle deltagere fik udleveret startkort, rutekort, en key-hanger og
en 50-års jubilæumsbog. Birthe gik sin første march som 17-årig,
og hun fik meget mere, nemlig jubilæumsmedalje og diplom.
Måske læserne kan gætte, hvor Charley og Birthe mødte
hinanden?

To seje vandrere fra Ringdrosselvej!
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Borger- & Kulturhus - så kom vi så langt!
En massiv arbejdsindsats fra en flok frivillige, suppleret af tømrermester Morten
Thomsen og hans lærling, har ført den tidligere DUS-bygning med sit oprindelige
skurvognsudseende til et radikalt anderledes, smukt udseende hus med en
fantastisk beliggenhed klos op ad Hammer Bakker.
Der er blevet støbt fundamenter til en mindre udvidelse af huset, tagpap,
tagplader og rytterlys er fjernet, spær er rejst, undertag monteret, nye sortmatte
tagplader lagt op og tagrygning fuldender billedet af et helstøbt hus. Da Anker og
Karsten havde lagt den sidste tagplade og Peter og Bjarne monteret tagryttere,
skålede vi i champagne. Det var en herlig stund, og så lige op til sommerferien; alle
var trætte men glade, for nu var huset under tag!
Efterfølgende er stilladset fjernet, så efter ferien kan vi gå i gang med næste fase:
kloakarbejde, indføring af varmerør, opsætning af tagrender, gravning til ny
fundament og opbygning af ny ydervæg.
Når denne fase er afsluttet, kommer vi til arbejdet med husets indre; det kan kort
karakteriseres således: ”Nedbrydning” af eksisterende interiør og opbygning af nyt:
sal, toiletter, køkken, møderum, entre og teknik- og depotrum, hertil kommer elarbejde. Undervejs skal husets eksteriør tages under kærlig behandling; tegning og
planlægning er lagt i hænderne på vores lokale havearkitekt Ole Kjær.
Hele menageriet ligger i det store og hele i hænderne på en flok frivillige, som har
udført et aldeles strålende arbejde, hvor ægtefæller har bagt, brygget, kokkereret
og anrettet. Sammenhold og samarbejde, parret med flid og stædighed er kodeord
for hele processen. Har du lyst og energi til at være med, få timer, ind i mellem
mange timer, skal du bare sige til.
På vegne af KBHB Poul Dahl
Lasse Breddam 71752780
Mail. Lassebreddam@gmail.com
Bendt Grønborg 20651020 Mail. rbgronborg@gmail.com
Tekst og
foto:
Poul
Dahl
KOM OG VÆR MED!
Nu er huset under tag, og der er mange gode opgaver
tilbage.
Hvis du har et par timer eller mere er du meget
velkommen.
Arbejdet foregår i et godt fællesskab og medfører mange
hyggestunder.
Kom frit frem!
Du har også kompentencer, der kan bruges.
Skriv eller ring til Bendt eller Lasse, hvis du har lyst.
Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer
Menighedsråd.
Ansvarlig redaktør, layout og foto: Dan Ole Faaborg
E-mail: Hammernyt@hammernyt.dk eller Faaborgole@gmail.com
Stof Grindsted: Ellen Høegh
Annoncer: Ole Peter Jakobsen
Tryk: Novagraf, Aalborg

Fotos/tekster/logoer
tilhører fotografen, forfatteren, annoncøren eller
lignende iflg. Lov nr. 164 om ophavsret.
Hvor ingen ophavsperson fremgår,
tilhører de bladet.
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Arrangementer

august – september - oktober

Arrangør:

Dato/klokkeslet:

Arrangement:

Hammer Sognegård:

21. august kl. 19 – 21
23. august 16-17

Hammerkoret starter igen
Børne- og Ungdomskoret starter.
Se også deres Facebookside.
Sommerudflugt. Afgang fra Hammer Sognegård
kl. 11.45 Gunnerup Kirke. Guidet tur i Lille
Vildmose. Kaffe og kage.

29. august

Hammer Kirke:

12. september kl. 19.30 Koncert med ”Trio Musicamente”

Horsens Sognegård:

se inde i bladet Se Menighedsbladet

Borgerforeningen:

Søndag, den 9. september

KBHB:

løbende – mange dage! Kig ind og giv en hånd og hyg med!

Sommerfesten:

23. 24. og 25. august

Samrådet:

Lørdag, 8. sept. 12-16 Koncert med Raggedy Anns ved gadekæret
Søndag 23. sept 13-15 Svampetur fra Brødland P-plads. Se side 6.

GIF
Badminton:

se Facebooksiderne
Børne og ungdomshold:
Motionister:

FDF:

Tirsdage 18.00 til 19.30
se også hjemmesiden

alle fra 0. klasse og op mødes i Sognegården
http://hammer.kredscms.dk/

Ungdomsklubben:

onsdage 18:30 til 21:30

Aldersgruppe: 13-19 år. Adressen er
Espelunden 5. Det er gratis.

Galleri Hammer:

se også hjemmesiden

http://gallerihammer.com/nyheder/

Uggerhalne Sportsrideklub USR

Ma. – fre. 17.00 til 20.00

Skal du yde førstehjælp?
Ring 112 og hent
hjertestarter i
1. Grindstedhallen, eller
2. Hammer Sognegård,
eller
3. Hammer Kirke, eller
4. Uggerhalne Vandværk

Operation Skrald

I og omkring Grindstedhallen

samt evt. http://grindstedif.dk/
Opstart 10/9 kl. 16-18:30
Opstart 20/8 kl. 18:30 – 20:00

Holdundervisning i dressur og spring,
begyndere til øvede.

Udgivet af Borgerforeningen og
Menighedsrådet
Næste nummer af bladet udkommer
primo oktober 2018
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde senest
28. september 2018.
E-mail til redaktionen:
Faaborgole@gmail.com eller
hammernyt@hammernyt.dk

